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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Една от най-сериозните заплахи за основните принципи и ценности
на съвременното демократично общество е корупцията. Тя подкопава и
разрушава върховенството на закона и доверието на гражданите в
демократичните ценности и възпрепятства гражданското и икономическо
развитие. Осезаемите резултати, постигнати в предотвратяването на
корупционните практики, са мерило за успех, както за община Оряхово,
така и за утвърждаване на гражданското общество, за въвеждането на
европейските

стандарти

на

прозрачност

и

граждански

контрол.

Обществото има право да изисква почтено и прозрачно управление без
корупция и рискове. Противодействието на корупцията е в създаването на
нетърпимост към нея, а това е невъзможно без съвместите усилия на
общинската администрация и структурите на гражданското общество
(СГО).
Настоящият план е разработен с цел създаване на ясни приоритетни
области за превенция и противодействие на корупцията чрез:
- регламентиране на ясни правила за взаимодействие между
граждани и общински служители и засилване на гражданския контрол;
- повишаване на общественото доверие към Община Оряхово и
засилване гражданския контрол;
- гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността на
общинската администрация;
- увеличаване на прозрачността при вземане на решения на
управленско ниво и повишаване на общественото доверие в институцията;
- утвърждаване на ценности;
-

повишаване

на

ефективността

по

предотвратяване

на

корупционните практики.
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ІІ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Планът е насочен към превенция на корупцията и повишаване на
доверието в общинската администрация в Оряхово. Корупцията не трябва
да

е

пречка

функциониращата

за

свободната

пазарна

стопанска

икономика

и

инициатива,

ефективното

и

нормално
ефикасно

управление на общината.
Сред характеристиките на доброто управление са върховенството на
закона и гарантиране на правата на човека, прозрачността, отчетността,
участието, ефективността.
Правото на
българските

добро

граждани

и

управление
не

се

е

конституционно

свежда

само до

право

на

качеството на

административните услуги, а е пряко свързано с подобряването на
качеството на техния живот.
В тази връзка с плана се поставят следните конкретни цели:
1. Повишаване информираността на населението на Община Оряхово
и повишаване на общественото доверие в общинските институции.
2.

Повишаване

на

ефективността

по

предотвратяване

на

корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.
3. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното
самоуправление и в обществения живот и създаване на условия за
прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения.
4. Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие
между гражданите и служителите в Общинската администрация.
5. Утвърждаване на регионално партньорство със съседните общини.
Изпълнението на плана се основава на следните принципи:
 Върховенство

на

закона

–

да

се

гарантира

честност,

справедливост и прозрачност чрез ефективна защита на правата
на човека и равенство на всички граждани през закона.
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 Отзивчивост – посрещане на нуждите и законно обоснованите
очаквания на гражданите от страна на местната власт.
 Ефикасност и ефективност – да се гарантира постигане на
целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;
ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на
механизми

за

бързо

идентифициране

и

прекратяване

на

съществуващите корупционни практики.
 Прозрачност и активни консултации с гражданското общество
и бизнеса при формиране политиката на общината.
 Етично поведение – да се гарантира, че общественият интерес е
поставен над личните интереси чрез добро управление и
задължение на община Оряхово да предприеме ясни и ефективни
действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданите.
 Компетентност и капацитет – местните представители на
населението, както и общинските служители след проведени
конкурси да гарантират, че са в състояние да изпълняват
компетентно своите задължения.
 Иновации и отвореност за промени – да се гарантира, че се
извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и
добри практики с цел въведение на новости и запознаване с тях;
да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на
обществените

фондове

чрез

разработване

на

проекти,

консултации и обмяна на опит.
 Човешки права, културно разнообразие и социално единство –
да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено
човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е
дискриминиран или изключен от обществения живот.
 Отчетност – да се гарантира, че избираемите представители на
властта и общинските служители поемат и носят отговорност за
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своите действия, като се отчитат пред комисии с участието на
СГО.
 Превенция

на

идентифициране

корупцията
на

–

причините,

чрез

довели

предварително
до

корупционно

поведение.
 Ефективно противодействие на корупцията – чрез въвеждане
на механизми за бързо идентифициране, взаимодействие с други
институции и прекратяване на съществуващите корупционни
практики.

ІІІ.

ПЛАНОВИ

МЕРКИ

НА

ОБЩИНА

ОРЯХОВО

ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2009 - 2011 ГОДИНА

А. МЕРКИ ПО УКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И
ГРАЖДАНСКИ

ПОТЕНЦИАЛ

ПРИ

УПРАВЛЕНИЕТО

НА

ОБЩИНАТА
За постигане на прозрачност и откритост и подобряване на
резултатите от дейността на общинската администрация – Оряхово ще се
предприемат следните мерки:
1. Стриктно следване на изискванията на Закона за държавния
служител за избягване на конфликт на интереси и процедурата по
назначаване на служители в администрацията.
Срок: постоянен
2. Създаване на общинска комисия за борба с корупцията с участието
на представител (и) на гражданския сектор, бизнеса, НПО, медиите с цел
разкриване и предотвратяване на случаи на корупция, конфликт на
интереси и др. нарушения.
Срок: ІІІ, 2010
2011 (периодично)
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3. Периодично усъвършенстване на системата за управление на
човешките ресурси, която да включва подбора, конкурсното начало,
кариерното

развитие,

атестирането,

мотивирането,

мобилността

и

ротацията в дирекциите и отделите.
Срок: ІІІ, 2009 – изпълнено
ІV, 2010
V, 2011
4. Задължително обучение (включително и дистанционни) по
проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионална
етика за всички служители в администрацията.
Срок: всяко шестмесечие
5. Разширяване на дейността по отчитането на администрацията пред
гражданите на общината и бизнеса чрез средствата за масово осведомяване
и осигуряване облекчен достъп до общинска информация и услуги
осъществяване на обратна връзка; периодично провеждане на анкети за
удовлетвореността на гражданите от общински услуги.
Срок: 2009 – проведена анкета
2010 – на шестмесечие
2011 – на шестмесечие
6. Запознаване на гражданите на общината с функциите на органите
на държавната и общинската власт и с конкретните права и задължения на
служителите.
Срок: всяко тримесечие
7. Привличане на СГО при изработване на политика на общината.
Срок: периодично, с решение на Об. съвет
8. Разширяване на антикорупционното обучение, възпитание и
култура и създаване на обществен климат на нетърпимост към проявите на
корупция чрез:
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- обучение на директорите, началник-отделите и служителите за
опасностите от корупция и начините за борба с корупционните прояви;
- провеждане на антикорупционно обучение в училищата на
територията на общината, което да обхваща повишаване на правните
знания

на

учащите

се,

запознаване

с

работата

на

общинската

администрация, компетенциите на съдебната система, на МВР, областната
администрация и държавни институции, чрез лекции, беседи и срещи в
училища;
- възпитаване на нетърпимост на млади и възрастни към всички
форми на корупция.
Срок: всяко тримесечие
9.

Усъвършенстване

електронна

система

за

на

централизираната

регистрация

на

административна

търговските

дружества

и

юридическите лица с нестопанска цел за създаване на по-добри условия за
започване и извършване на бизнес и общественополезна дейност –
сигурност, бързина, надеждност, равни възможности, както и за
преодоляване на грешките и корупцията във всичките й възможни
разновидности.
Срок: постоянен
10. Подобряване на процеса на предоставяне на услуги „на едно
гише” с акцент върху стандартите за обслужване и на каналите за
комуникация и обратна връзка с клиентите.
Срок: ІV, 2009 – създадено
2010 – модернизация
2011 - модернизация
11. Популяризиране и по-ефективно прилагане на разпоредбите на
Закона

за

ограничаване

на

административното

регулиране

и

административния контрол върху стопанската дейност и въвеждане
принципа на мълчаливо съгласие.
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Срок: всяко шестмесечие
12. Продължаване на работата по облекчаване на лицензионните
разрешителни режими.
Срок: постоянен
13. Разгръщане на отворената и публична система за оценка на
качеството на обществените услуги и „горещ телефон”.
Срок: 2009 – проведени анкетни проучвания
2010 – анкети, срещи и др.
2011 – анкети, срещи и др.
14. Утвърждаване на институцията за общински омбудсман и местни
обществени посредници в кметствата на общината.
Срок: 2009 – избран
Срок: 2010 – по кметства
15. Прозрачно управление на общинските финанси при определяне
на местните данъци и такси.
Срок: всяка година, ІІІ и ІV
16. Ограничаване на сивата икономика в общината.
Срок: постоянен
17. Изграждане на открита система за наблюдение и оценка на
местните данъци и такси в общината.
Срок: ІV, 2010
18. Изграждане на система за достъп на гражданите до обществената
информация според Закона за достъп до обществената информация, в т.ч.
регистър на заявленията по този закон.
Срок: ІІІ, 2010 – изградена
2010 - усъвършенстване
19. Допълване на системата за самооценка на административните
служители с принципа за отчетност при приемане на стандарти за
предоставяне на административни услуги.
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Срок: всяка година
20. Мобилност и ротация на служителите.
Срок: всяко шестмесечие
21. Задължително обучение по проблемите на комуникацията и
постоянно разширяване на Интернет-страницата на общината.
Срок: всяко шестмесечие
22. Подписване на декларация за спазване на Етичния кодекс на
Община Оряхово.
Срок: всяко назначаване

Б.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

ОБЩИНСКИТЕ

ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ
За да ограничи възможностите за корупция в тази област, Община
Оряхово подобрява максимално прозрачността при управлението на
обществените поръчки и концесиите чрез:
1. Засилване на специализирания и обществения контрол над процеса
на отдаване на обществени поръчки на местно ниво.
Срок: текущ за всяка поръчка
2. Предоставяне на пълна и точна информация за включване в
регистъра на обществените поръчки и регистъра на концесиите.
Срок: текущ
3. Укрепване на административния капацитет на първостепенни и
второстепенни разпоредители с бюджетни средства.
Срок: постоянен за целия период
4. Реализиране на публично-частно партньорство и стандарти за
прозрачност.
Срок: постоянен за целия период
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5. Тримесечен и годишен мониторинг на корупцията в общината с
участие на НПО и изработване на съвместни механизми за оценка на
корупцията.
Срок: всяко тримесечие и в края на всяка година
6. Усъвършенстване на програмите за обучение по проблемите на
доброто управление съвместно с гражданските организации.
Срок: постоянен
7. Организиране на антикорупционно партньорство със съседни
общини и НПО, в т.ч. и от Румъния в рамките на международното
сътрудничество за въвеждане на съвременни стандарти за прозрачност и
контрол върху бизнеса и финансовата сфера.
Срок: постоянен с решение на Об. съвет
8. Антикорупционни форуми на неправителствени организации и
местното самоуправление в антикорупционни инициативии форуми на
общината.
Срок: на шестмесечие за целия планов период
9. Участие на НПО и ангажиране на медиите в информационнообразователната дейност с антикорупционна насоченост, в т.ч. оценка на
разпространението

на

корупцията

и

на

ефективността

на

антикорупционните политики.
Срок: на шестмесечие през целия планов период

В. МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНДОВЕ НА ЕС
1. Борба с нередностите (агитация) за защита на финансовите
интереси на европейските общности.
Срок: постоянен за целия планов период
2. Борба с измамите по отношение на изразходване на средства на
ЕС.
Срок: постоянен
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3. Идентификация и оценка на корупционния риск по звена и
вземане бързи мерки за премахване на корупционно поведение.
Срок: постоянен с решение на Об. съвет
4. Преглед на уязвимите длъжности във връзка с подкупите и
обществените поръчки.
Срок: постоянен с решение на Об. съвет
5. Съставяне на „черен списък” на фирми участвали в злоупотреби.
Срок: постоянен
6. Публикуване на оценените и приети проекти.
Срок: постоянен
7. Следене за ситуация за конфликт на интереси.
Срок: постоянен,
при всяко решение на управленские органи в общината
8. Следене за недопускане на уговорено офериране.
Срок: постоянен
9. Недопускане на небалансирано офериране.
Срок: постоянен
10. Следене за манипулирани спецификации.
Срок: постоянен
11. Изтичане на офертна информация.
Срок: при всяка оферта
12. Манипулиране на оферти.
Срок: постоянен
13. Недопускане на некоректен избор на процедура.
Срок: при всяка оферта
14.

Недопускане

служители

да

разделят

поръчката

между

конкуренти.
Срок: постоянен
15. Следене за преплитане на договори и необосновани калкулации.
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Срок: постоянен
16. Неправилно ценообразуване.
Срок: постоянен
17. Несъответствие с договорените спецификации.
Срок: постоянен
18. Следене за неверни, изкуствено завишени или дублирани
фактури.
Срок: постоянен
19. Борба с фантомни доставчици на услуги.
Срок: постоянен
20. Подмяна на продукти, стоки и категории с по-лошо качество.
Срок: постоянен
21. Подобряване координацията между дирекции и служби с
компетенции по отношение на антикорупцията.
Срок: на всяко шестмесечие
22. Укрепване координацията между дирекции и служби с
компетенции по отношение на антикорупцията.
Срок: постоянен
23. Провеждане на мониторинг и контрол на дирекциите, отделите и
службите, работещи с фондовете на ЕС.
Срок: постоянен
24. Регламентиране участието на гражданите в процеса на
изработване и оценка на антикорупционни практики и политики.
Срок: на всяко шестмесечие
25. Стимулиране участието на частния бизнес в бизнес-ситуации и
корпоративно управление.
Срок: на всяко шестмесечие
26. Диалог на общинската и съдебна власт за провеждане на
наказателна политика срещу корупцията и повишаване на капацитета на
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правоприлагащите

органи,

в

т.ч.

създаване

в

общината

на

висококвалифициран дознателски апарат.
Срок: постоянен за целия период
27. Анализ на антикорупционното наказателно законодателство,
ефективността

от неговото прилагане

и налаганите

наказания

и

иницииране на необходимите промени.
Срок: на всяко шестмесечие
28. Подобряване системата за обжалване на процедурите по
обществените поръчки, концесии и управление на средства от бюджета на
ЕС.
Срок: постоянен
29. Подобряване на качеството и нивото на подробност на
предоставената информация от регистъра на обществените поръчки и
Регистъра на концесиите, за да бъде гарантирана по-висока степен на
медиен и обществен контрол.
Срок: постоянен
30. Спазване принципите в Националното законодателство по
отношение на обществените поръчки и концесиите да не се добавят
никакви допълнителни норми освен задължителните по европейското
законодателство.
Срок: постоянен
31. Утвърждаване на ясна законова регламентация на формите на
публично-частното партньорство.
Срок: постоянен
32. Подобряване на системата за информиране на бизнеса, особено
на малките и средни предприятия в общината за промените в пазарните
правила и новите форми на финансиране на бизнеса.
Срок: постоянен
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33. Прилагане и адаптиране в общината антикорупционни практики
и инструменти на страните – членки на ЕС.
Срок: постоянен

ІV.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ

НА

ГРАЖДАНСКИЯ

КОНТРОЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА
За да се утвърди наблюдаващата роля на организациите на
гражданското общество и да се повиши превантивната функция на
гражданския контрол е необходимо по-нататъшно регламентиране на
участието им в процеса на изработване и оценка на антикорупционни
политики. Това ще се постигне чрез:
1. Включване на представители на гражданските организации по
изработване на политика за прозрачност в дейността на общинската
администрация.
Срок: постоянен
с решение на Об. Съвет
и гражданските организации
2. Включване на граждани, НПО и бизнеса в разработването и
актуализирането на общинските планове, програми и проекти като членове
на работни групи и комисии в местната власт и местното самоуправление в
антикорупционни инициативи.
Срок: постоянен
3. Сътрудничество с неправителствените организации и медиите при
изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на
антикорупционната политика и инструменти.
Срок: постоянен
4.

Засилване

на

антикорупционното

сътрудничество

между

държавните институции, НПО и средствата за масово осведомяване –
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разработване на конкретни програми споразумения с местните медии за
отразяване на проблемите в общината.
Срок: постоянен
5. Партньорство и координация с неправителствените организации
при разработването и провеждането на обучителни антикорупционни
програми за представители на публичния сектор и бизнеса.
Срок: на всяко шестмесечие
6. Участие на неправителствени организации и ангажиране на
медиите в информационно-образователната дейност с антикорупционна
насоченост.
Срок: постоянен

V.

КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

Всички дирекции и отдели в Община Оряхово, които имат
задължения по Плана за превенция и противодействие на корупцията 2009
- 2011 година, периодично ще предоставят информация за прилагането на
мерките от Плана на финансиращия орган – Европейския социален фонд и
ръководството на Оперативна програма „Административен капацитет” и
на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, създадена
към Министерския съвет на Р. България. Информацията ще бъде
обобщавана и анализирана своевременно, съгласно държавните изисквания
и изискванията на ръководещия орган програмата.
Планът ще се актуализира и доразвива в съответствие с взетите
Решения, изготвените Актове и Документи от Министерския съвет и от
органите за управление на Община Оряхово и на ОПАК.
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VІ. АНТИКОРУПЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ТЕМА: ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНАТА

1. Корупцията като обществено явление
Корупцията е социален феномен, съществуващ от хилядолетия в
различните общества. В България тя също не е ново явление и присъства
отдавана, но има своя специфика в процеса на развитие на обществото.
Исторически тя се проявява по един начин по време на Османската
империя, по друг - при социализма, по трети - в условията на преход към
пазарна икономика. Като основни причини за корупцията в съвременните
пазарни общества се извеждат децентрализацията, взаимното преливане на
капиталите между публичния и частния сектор, трансферът на публичните
блага в частния сектор, както и използването на управленски техники от
частния сектор в организациите за обществени услуги.
В днешното българско общество с корупцията са свързани редица
негативни тенденции. «От икономическо средство, което предвижва
сделките, корупцията се превърна в организационен принцип на
обществото… По парадоксален начин корупцията, а и скритата икономика,
едновременно интегрира обществото икономически и го дезинтегрира
морално»1.
Разпространението на корупционните практики в съвременното
българско общество се характеризира по няколко основни черти:
представата

за

масовия

характер

на

корупцията,

усещането

за

безнаказаност на извършващите корупционни действия, санкционирането
на отказа от включване в корупционни практики от другите участници в
тях, липсата на ясна и устойчива законова база, неукрепналите
институции, неефективния контрол и др.

1

Чавдарова, Т. Неформалната икономика. С., 2001 , с. 255-256.
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Негативното въздействие на корупцията се свързва с подкопаване
доверието в демокрацията като оптимална форма на функциониране на
обществото; криминализиране на обстановката в страната; укрепване на
позициите

на

сивата

икономика;

демотивиране

на

държавната

администрация да работи ефективно за просперитета на обществото;
негативното влияние върху имиджа на България пред останалия свят и
оттам с влошаване на инвестиционния климат в страната.
Финансовата

и

икономическата

криза,

както

и

опитите

за

преодоляване на последиците от нея водят до повишаване равнището на
корупция. В контекста на посоченото дотук може да се твърди, че
корупцията е особено актуален проблем в българското общество,
който изисква изясняване и изработване на стратегии за спешно
противодействие.
1.1. Дефиниране на корупцията
Понятието «корупция» етимологически е свързано с латинската дума
«corruption», която в превод означава «разваленост», «изхабеност»,
«подкупност»2. В съвременния си смисъл, понятието се свързва преди
всичко с измамата, с продажност на длъжностни лица и нарушаването на
действащата

нормативна

регулация.

Гражданската

конвенция

за

корупцията приета от дерективите и мненията на Съвета на Европа и
определя както: „искането, предлагането, даването или приемането (пряко
или косвено) на подкуп или всяка друга неследваща се облага или
обещаването на такава, което засяга надежното изпълнение на някое
задължение, или поведението, което се изисква от приемащия подкупа,
неполагащата се облага или обещаването на такава.” При опита за
дефиниране на корупцията е необходимо да се вземат в предвид следните
характеристики на този феномен:
2

Буров, С., П. Пехливанова. Малък речник на чуждите думи в българския език, В. Търново,
2000, с. 224.
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 Корупцията е сделка, в която участват две страни: едната се
нуждае от определена услуга, а другата е готова да я предложи;
 Корупцията е поведение, създаващо не само своя характерна
среда, но и генериращо развитието на специфични мрежи от
социални отношения3;
 Корупцията е форма на социално нерегламентирана размяна
като «заплащането» на услугата в корупционния акт няма само
материално изражение;
 Корупцията включва злоупотреба с власт за лично или групово
облагодетелстване, за сметка на законните интереси на
личността, на конкретната общност или на цялото общество;
 Корупцията е форма на отклоняващо се поведение, което
поражда нови отклонения;
 Корупцията е свързана с нарушаване на етичните норми на
поведение на хората.
Могат да се разграничат няколко основни корупционни действия
като: корупция за осигуряване на достъп до ограничени ресурси и/или
ползи; корупция за осигуряване на достъп до ресурси или ползи, които
не са ограничени, но се контролират от лица, вземащи решения по
лично усмотрение; корупция за предотвратяване ползването на дадени
ресурси или получаването на ползи от други заинтересовани4.
Обикновено корупцията се свързва с нерагламентирани плащания
за определени услуги. Не във всяка ситуация обаче едно плащане
следва да се определя като корупционно действие. Например, ако това
плащане се осъществява доброволно от гражданина, след изпълнение на
служебните задължения от страна на служителя, или доброволно от
пациента след успешно приключване на лечението, това се възприема
3

Гълъбов, А. Корупцията. В: Социология на отклоняващото се поведение. С., 2005, с. 158.
Нончев, А. Дефиниции, сфери и форми на корупцията. В: Антикорупция (учебно помагало). С.,
2005, с. 20.
4
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като жест на благодарност. Оттук, един от определящите фактори за
дефиниране на някакво нерeгламентирано плащане (под формата на
пари, подарък и др.) като корупционно действие е моментът на неговото
осъществяване, т. е. преди получаване на желаната услуга.
Интересен проблем, свързан с корупционното поведение е
неговата мотивация. По принцип при корупцията съществуват два
основни типа мотиви за получаване на определени изгоди или за
избягване на определени загуби. Сред най-често срещаните мотиви на
предлагащите подкуп се подреждат следните:
 желанието за получаване на специално отношение;
 стремеж да се спести време, нерви и да се избегнат
бюрократични спънки;
 липса на потенциал в предлагащия подкуп да се справи сам с
дадената ситуация;
 получаване на икономическа изгода чрез заобикаляне на
регламентираните процедури;
 реализиране

на

определени

личи

изгоди

(например

назначаване на определена длъжност );
 стремеж да се избегне отговорност и др.5.
1.2.

Форми на корупцията

Корупцията може да бъде типологизирана по различни признаци6.
Например, в зависимост от мащабите и субектите на извършване се
различава

«голяма» и «малка» корупция. «Голямата» корупция се

реализира от висши държавни служители, политици, бизнесмени, вземащи
решения за разпределение на значителни ресурси. «Малката» корупция
има по-масов и ежедневен характер, свързана е с по-малки мащаби на
плащанията, подаръци и услуги и се осъществява от представители на
5
6

Нончев, А. Цит. произв., с. 27.
Вж. Нончев, А. Цит. произв., с. 16-17; Т. Чавдарова, Цит. произв., с. 250-253.
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малкия и среден бизнес, от служители с по-нисък ранг, непосредствено
контактуващи с гражданите. В зависимост от субекта на корупционно
отношение

корупцията може да бъде «активна» и «пасивна».

«Активната» корупция се свързва с обещаването, предлагането или
даването на някаква облага на длъжностно лице (за него или някой друг),
за да извърши или не действие по служба. «Пасивната» корупция се отнася
до поискването или приемането на облага от длъжностно лице, за да
извърши или да не извърши действие по служба. От гледна точка на
реализацията на корупционния акт се различават:
 Даване на подкуп на едно служебно лице като действието се
извършва на «четири очи»;
 Даване на подкуп на няколко служебни лица, обвързани
професионално и/или

съвместно изпълняващи определени

функции;
 Даване на подкуп чрез трето лице (посредник), чрез което се
договарят условията и параметрите на корупционната сделка.
В литературата корупцията се категоризира още на инцидентна
(индивидуална),

институционална

и

системна

(социетална).

Инцидентната корупция се отнася до случаи на индивидуални злоупотреби
с епизодичен характер. При институционалната корупция са обхванати
цели институции например полиция, съдебна система и др. В социеталната
си форма корупцията се превръща във всекидневно средство за
осъществяване на икономически операции, тя се проявява във всички
ключови обществени институции. Корупцията може да бъде разграничена
още на първична и вторична. При първичната е запазена уважението към
държавността, тя е съпроводена със страх и съжаление и не заплашва
политическата система като цяло. Вторичната корупция се осъществява
при отсъствието на всякакво уважение към законовите и нормативните
изисквания и при липсата на чувство за вина.
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1.3. Корупцията в България (данни)
Сравнението между отделните страни по равнище на корупция става
въз основа на индекс на възприятие на корупцията, който варира от 0
(държави с изключително високо ниво на корупция) до 10 (държави с
изключително ниско ниво на корупция). Нива на индекса над 5 се считат за
добри, тези под 5 са притеснителни, а под 3 - особено тревожни. Индексът
на България за 2009 г. е 3,8. Резултатът не е особено добър на фона на
средния индекс за страните от ЕС, който за 2009 г. е 6,6 на сто7. През
годините индексът варира по следния начин: през 1998 г. е 2,9; през 2002 г.
е 4; през 2003 г. е 3,9; през 2004 г. е 4,1; през 2005 г. е 4; през 2007 г. е 4,1;
през 2008 г. е 3,6.
Изясняването на корупцията като обществено явление в България
предполага

разглеждането

на

факторите,

които

я

обуславят;

на

последиците от нея; а също и на ефективността на институциите,
действащи за нейното ограничаване. Проведено в нашата страна
изследване (октомври 2002 от «Коалиция 2000») ранжира по следния
начин

факторите,

пораждащи

корупцията:

стремежът

към

бързо

забогатяване на тези, които са на власт - 58,4%; Несъвършеното
законодателство - 39,2%; неефективността на съдебната система - 39,2%;
ниските заплати - 36,6%; липсата на строг административен контрол 34,5%; преплитане на служебните задължения с личните интереси - 28,8%;
морална

криза

в

периода

на

преход

– 13,2%; наследените

от

комунистическото минало проблеми – 6,3%; особеностите на българската
национална култура – 4,9%8.
Както се вижда от данните като основен фактор за разпространение
на корупцията респондентите9 извеждат стремежа към бързо забогатяване
на хората, заемащи властови позиции. Съвсем естествено е, негативния
7
8
9

http://dnes.dir.bg/2009/11/7/news5390586, html
Кънева, Н., М. Йорданова и др. Антикорупция (учебно помагало). С., 2005, с. 67.
Респондент: изследвано лице.
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пример, който те дават, да се отрази върху поведението на всички останали
членове на обществото. Като значими фактори за разпространение на
корупцията,

изследването

извежда

също

и

несъвършеното

законодателство, неефективността в работата на съдебната система,
ниските заплати, липсата на административен контрол.
Що се отнася до негативните последици от корупцията, в същото
изследване респондентите ги определят в следните насоки:
 Подкопава доверието в институциите – 40,9%;
 Омаловажава спазването на реда и закона – 32,7%;
 Злепоставя страната пред света – 31,4%
 Отблъсква чуждите инвеститори – 30,2%;
 Забавя реформите и развитието – 25,15;
 Затруднява икономическия растеж – 23,3%;
 Разяжда обществения морал – 22,8%;
 Спъва частния бизнес – 16%;
 Оскъпява производството и услугите – 14,45%;
 Прави невъзможна законовата конкуренция – 12,85%
Основни негативни последици от корупцията в българското
общество са липсата на доверие в институциите, на ред и законност в
обществото, както и изграждането на негативен имидж на България пред
света.
В цитираното по–горе изследване като най-ефективно действащи
институции за ограничаване на корупцията се определят МВР (63%),
президентството (32,9%), медиите (30,5%). Много малък процент от
респондентите

(под

10)

посочват

като

ефективна

дейността

на

прокуратурата, НПО и сметната палата10.

10

Кънева, Н., М. Йорданова. Цит произв., с. 70.
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2. Корупцията в общинската администрация
Общинската администрация е една от основните сфери на проява на
корупционни практики. Това произтича от обстоятелството, че в нея се
осъществява непосредствен контакт с хората във връзка с предоставяните
услуги на населението. Децентрализацията на административната система
води до увеличаване броя на субектите разполагащи с достъп и контрол
върху дефицитни ресурси на местна ниво. Това е съпроводено с отсъствие
на ясно разбиране сред хората за правомощията на местната власт; за
начина на вземане на решения за различни проблеми, засягащи местната
власт; за възможностите за оказване на контрол от страна на
обществеността. Корупцията в общинската администрация обхваща
всекидневните

практики

на

нерегламентирани

отношения

и

има

изключително разрушителна действие по отношение на доверието в
институциите.
Най-общо могат да се разграничат два случая на корупция в
общините:
Първо: корупция «в съответствие със закона», т.е. ситуациите, при
които служителят извлича лична облага при изпълнение на служебните си
задължения, като съдейства за по- бързото, по- сигурното разрешаване на
проблема на даващия подкуп;
Второ: корупция «в нарушение на закона», т.е. ситуации, при които
служителят осигурява на даващия подкуп облаги, на каквито той няма
право по закон.
Най-често срещани корупционни практики в общините са
свързани с:
 повлияване

върху

нормативни

решения

и

създавани

на

разпоредби, които уреждат благоприятно определени ситуации
като се изхожда от интереса на определени субекти от частния
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сектор или някои граждани, които се поставят в привилегировано
положение спрямо другите;
 намаляване,

избягване

или

отменяне

на

административни

наказания;
 извършване на услуга, на която гражданите или юридическите
лица нямат право по закон;
 извършване на услуга, на която лицето има право, но не знае към
кого да се обърне, за да реши проблема;
 ускоряване на административни процедури;
 получаване на достъп до служебна информация;
 назначение на работа в администрацията;
 постигане напредък в кариерата11.
В публичните услуги, където администрацията влиза в пряк контакт
с гражданите се очертават сферите с повишен корупционен риск в
работата на общинската администрация. Тава са: възлагането на общински
поръчки; лицензирането на стопански дейности; отдаване под наем на
общински обекти; търгове за приватизация на общинска собственост;
снабдяване на общински обекти с гориво и консумативи; назначаване на
хора в общинските служби и др.
Типичните

варианти

за

иницииране

на

корупционно

взаимодействие в общините са следните:
 служителят е активния, който обявява «цената» за извършване на
желаното действие;
 служителят не обявява директно желанието си, но създава пречки
от формален и не формалин характер, за да принуди другата
страна да предложи някаква «корупционна алтернатива»;

11

Кънева, Н., М. Йорданова. Цит. произв., с. 66-68.
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 лицето, което желае да получи някаквя услуга директно предлага
на

съответния

служител

определено

корупционно

«възнаграждение»12.
Проявите на корупционно поведение имат своя специфика в
зависимост от конкретната област, в която се реализират. В този контекст,
към специфичните причини за корупция в общинската администрация
могат да се отнесат13:
 несъвършеното
противоречиви

законодателство,
законови

например

разпоредби

дават

неясните

и

възможност

за

произволни тълкувания, водещи до злоупотреба с властови
ресурси;
 липсата на ясно разграничение на компетентностите между
различните администрации, а също и между различните нива
вътре в дадена администрация;
 бюрократизмът и неефективността на администрацията;
 липсата на ефективен вътрешно-административен контрол;
 монополният достъп до служебна информация;
 силната зависимост на служителите в администрацията от
политическите промени и др.
В последните

години се

провеждат редица

социологически

проучвания посветени на проблемите за корупцията в общините14.
Така например, проучване, проведено в гр. Велико Търново показва, че
според 23% от анкетираните служители, подкупът е допустим в неговите
различни форми и проявления. 67% от изследваните лица саубедени, че
колегите им не биха отказали, ако им беше направено подобно

12

Нончев, А. Цит. произв., с. 17-18.
Кънева, Н., М. Йорданова. Цит. произв., с. 63-66.
14
Дамянова, Ж. Антикорупционни практики в местната власт.В: Антокорупция (учебно
помагало). С., 2005, с. 149-151.
13
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предложение15.15 Според същото изследване най-разпространено средство
за корумпиране на общинските слежители са безплатните обеди и вечери,
също и услугите. 44% от изследваните лица споделят, че са били
принуждавани

от

своите

началници

да

извършват

неща,

които

противоречат на професионалната етика и морал. Резултатите от
изследване, проведено в гр. Пазарджик поралелно сред общинските
служители и сред гражданите също са интересни16. На въпрос за
разпространението

на

корупцията

в

общинската

администрация,

служителите отговарят:
 повечето служители за въвлечени – 6%;
 някои служители са въвлечени – 40%;
 няма въвлечени служители – 8%;
 не мога да преценя – 46%.
Според анкетираните граждани обаче, корупционните практики в
общината са значително по-широко разпространени, а именно:
 повечето служители са въвлечени – 27%;
 почти всички служители са въвлечени – 20%;
 някои служители са въвлечени – 36%;
 няма въвлечени служители – 2%;
 не мога да преценя – 15%.
Аналогични резултати показва изследване, проведено сред жителите
на гр. Плевен на тема «Граждани-корупция-местна администрация». 6% от
анкитираните смятат, че почти всички в общинската администрация са
корумпирани, 32% - повечето са корумпирани, 28% - някои са
корумпирани, 11% - почти няма корумпирани служители, а 23% не могат
да преценят.
15

Проучването е проведено от организацията Инициатива за устойчиво развитие. „Местен
дневен ред 21”. В. Търново. В рамките на антикорупционен проект, подкрепен от Коалиция 2000.
16
Проучването е проведено от организацията Инициатива за гражданска активност в рамките на
проекта „Гражданска активност срещу корупцията”.
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3. Превенция на корупцията в общините
Въпросите за създаване на ефективни правни и институционални
антикорупционни механизми, в т.ч. и в общините, първоначално са
поставени от различни неправителствени организации в България. Като
една от първите важни стъпки в борбата срещу корупцията може да бъде
посочен предложения през 1998 г. от «Коалиция 2000» План за действие
срещу корупцията, в който се очертават основните насоки на
действие17.
С решение № 671 ат 01.10.2001 г. на Министерския съвет е приета
Национална стратегия за противодействие на корупцията, която
очертава дългосрочните перспективи за координиране на усилията в тази
посока. Стратегията е насочена към създаване на модерна закова рамка на
административната дейноост, която да регламентира отношенията между
държавните органи, от една страна, и частния сектор и гражданите, от
друга страна. Чрез нея се цели гарантиране на прозрачност на дейността на
държавната администрация, усъвършенстване на финансовия, данъчния и
митническия контрол; като и адекватно противодействие на корупцията в
местната администрация.
Превенцията и ограничаването на корупцията в общините изисква
прилагане на стратегии насочени както към самата общинска
администрация, така и към гражданите. От своя страна стратегиите,
насочени към общинската администрация могат да бъдат разграничени на
ориентирани към начина на действие на общината или към
служителите в нея. Към стратегиите, свързани с начина на действие на

17

Коалиция 2000 е инициатива на НПО, насочена към борба с корупцията, чрез изграждане на
партньорство между гражданските сдружения, бизнеса, държавните и неправителствените организации.
Нейната дейност стартира 1998 г. по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и група НПО
с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Мисията на Коалиция 2000 е да
повиши обществената нетърпимост към корупцията и да подпомогне практическото прилагане на
механизми, осигуряващи прозрачност и доверие. ВЖ. htpp://anticorruption.bg/index.php?id=850
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общинската администрация с цел преодоляване на корупцията могат да се
отнесат следните:
 Осигуряване на прозрачност в работата на общината – т.е.
начините на работа да бъдат видими за хората, ползващи
нейните услуги.

Прозрачността може да се постигне чрез

разработване на правила за вземане на решения и тяхното
публикуване. Може да се говори за вътрешно-организационна
прозрачност (откритата комуникация при ежедневната работа
между

отделите)

и

външно-организационна

прозрачност

(прозрачност на действията на общината за гражданите).18
 Децентрализация на управлението – чрез нея отговорността се
разпределя върху различните нива на управление, респективно
върху служителите им. Това означава яснота кой за какви
проблеми взема решения и оттук хората, обслужвани от
общината са наясно към кого трябва да отправят въпросите си и
да получат съответните отговори.
 Създаване на общинска комисия за противодействие срещу
корупцията, в която да бъдат включени повече представители
на гражданския сектор, местните медии, бизнес и НПО;
 Въвеждане на обслужване на едно гише – гражданите подават
необходимите молби и документи

в една служба, която

осъществява необходимите контакти със съответните отдели и
служители в общината и от която гражданите получават крайния
документ. По този начин освен че намалява бюрокрацията и се
предотвратява обикалянето от врата на врата, се елиминират и
възможни корупционни практики посредством пресичане на
контактите между потребител и пряк изпълнител на услугата.
18

Каменов,
Д.
Организационни
бариери
http://www.anticorruption.bg/ac/bg/coalition/kamenov.pdf

за

корупцията.

Видин,

2005.
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 Откриване на 24 часов «горещ телефон» за сигнали за
корупция, както и специални пощенски кутии и приемни за
гражданите;
 Създаване на интернет–страница на общината, която да
съдържа информация за устройството, функциите, процедурите
на общината, както и формуляри за предоставяните услуги. Чрез
Интернет може да се поддържа и обратна връзка с гражданите.
В интернет страниците могат да се публикуват годишните
доклади за дейността на общината, което способства за
постигането на прозрачност и отчетност, представляващи
особено важни антикорупционни фактори.
 Въвеждане

на

институцията

омбудсман19

местен

(обществен посредник), чието основно предназначение е да
гарантира по-ефективно правата на гражданите.

Омбудсмана

разглежда жалби и сигнали от лица, засегнати от действията на
администрацията и прави препоръки за промяна в наредби или в
механизмите на функциониране на общинската администрация.
Координиране

на

действията

преодоляване

на

корупцията

на
с

местните
другите

власти

за

институциии,

занимаващи се с тези проблеми.
 Обновяване на вътрешната нормативна база във връзка с
антикорупционната институционална и правна рамка;
 Периодично

проучване

на

удовлетвореността

на

представителите на бизнеса, НПО и на гражданите от
общинските услуги;
 Облекчаване процедурата на предлаганите услуги, ясна
структура на общинската администрация; премахване на
19

По-подробно относно правната уредба в България, чуждото законодателство, различни местни
инициатива, свързани с институцията омбудсман вж: http://anticorruption.bg/ombudsman
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дублирането на функции и размиване на отговорности между
централни, областни и местни органи;
 Подобряване работата на общинската служба за връзки с
обществеността и на информационната дейност;
Механизмите на противодействие на корупцията в общината могат
да бъдат ориентирани към служителите в нея. В този случай трябва да се
акцентира върху:
 Усъвършенстване подбора на кадрите – задължително
провеждане на конкурс при назначаване, вземане предвид не
само интелигетността и професионализма, но и почтеността и
моралните ценности на кандидатите.
 Ясни правила за развитие в кариерата – развитието да е
обвързано не само със стажа на служителя, а и с резултатите от
изпълнението на неговите задължения. Това е решаващо
условие

за

подобряване

на

цялостната

дейност

на

администрацията. Реализирането на справедливи и прозрачни
процедури

за

израстване

в

кариерата

елиминира

съществуващите условия за вътрешна корупция.
 Мотивация на служителите – промени в системата на
заплащане, прилагането на принципа «според заслугите» , а не
само в зависимост от заеманата длъжност и стажа на служителя.
Да се отчита обстоятелството че паричното възнаграждение е
важно, но не е единствения мотив. Служителите имат
потребност също от признание и оценка от страна на
ръководството, любезност при общуването, обучение, обмяна на
опит с колеги и др.
 Приемане и въвеждане на етичен кодекс на служителите в
общинската администрация, който да регламентира моралните
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норми при изпълнение на служебните задължения; да обвърже
личната и организационната етика.
 Дистанционно антикорупционно обучение на служители в
общинската администрация, имащо за цел да изясни явлението
корупция,

най-честите

форми

на

проявление,

както

и

възможните средства за противодействие.
Превенцията и ограничаването на корупцията в общинската
администрация изисква и използването на стратегии, насочени към
гражданите, към обществото като цяло. Най-общо те се свеждат до:
 Промяна на съществуващите нагласи на обществеността по
отношение на корупцията, на разпространените модели на
поведение в посока неприемане на корупционните действия.
 Гражданско участие в управлението – привличането на поширок кръг от граждани при вземането на решения, свързани с
живота на хората в общината. По този начин властите получават
подкрепа от хората, които са заинтересовани от разрешаването на
проблемите и имат възможност да чуят и използват техните идеи.
 Повишената

правно-институционална

грамотност

на

гражданите също се явява бариера пред корупционното
поведение

на

общинските

служители;

антикорупционно

образование и възпитание на населението.
Решаването на проблема за успешно противодействие на корупцията
в общинската администрация е възможно при отчитане спецификата на
българското общество, манталитет, традии и достижения по пътя на
демократизирането

и

тяхното

съвместяване

с

доказалите

своята

ефикасност съвременните европейски методи в борбата с корупцията.
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